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Ideális diverzifikált piaci hozzáférés

❚

A klímaváltozás elleni küzdelem és a
fenntartható erdőgazdálkodás globális
trendjei

❚

1 garantált certifikát

❚

2 index certifikát

S-BOX Klímavédelmi® Árfolyamindex induló súlyozása

Éghajlatváltozás – a felszín elolvad?
Éghajlatunk változik – ezt a tényt igazolják az egyre intenzívebb
szélsőséges időjárási események. A globális felmelegedés hatásai
különösen drasztikusak, mivel 12.000 évvel ezelőtt, amikor az utolsó
jégkorszak véget ért, a Föld felszínének 11%-át jégtakaró borította, mára
ebből már csak 3% maradt. Az utóbbi 100 év folyamán a Föld átlagos
hőmérséklete 0,74 °C fokkal emelkedett. A szakértők többsége szerint a
klímaváltozásért elsősorban az emberi tevékenység okolható. A gyorsan
fejlődő iparosodás együtt jár a mindig korszerűbb életmód iránti
igényünkkel. A természeti erőforrásokat mértéktelenül kiaknázzuk, hogy
gépeket, repülőgépeket, számítógépeket és mobiltelefonokat gyártsunk.
A szén, a gáz és az olaj elégetése, az erdők kiirtása és az állattenyésztés
üvegházhatást okozó gázokat termelnek, ami az éghajlat változását
idézi elő. A negatív következmények egyértelműek.

Éghajlatváltozás – eljött az idő,
hogy cselekedjünk
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S-BOX Klímavédelmi® Árfolyamindex:
Nyerő választás – biztonság és profitlehetőségek

Itt az idő: szembe kell szállnunk az éghajlatváltozással. Földünk
klímájának tehetetlensége miatt hosszú időbe telik, míg korlátozni tudjuk
a környezetünket ért károsodást. Az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásuk után még sokáig a légkörben maradnak.
Szennyező gáz

S-BOX Alternative Energy®Index
S-BOX Sustainable Forestry®Árfolyamindex
S-BOX Water® Árfolyamindex

Élettartam a légkörben
változó
9 – 15 év
120 év
1,5 – 264 év

Még nem késő cselekednünk, hogy olyan világot hagyhassunk
utódainkra, amelyben érdemes élni. Ennek érdekében teljesen felül kell
vizsgálnunk energia-politikánkat. Elsősorban Kína és India gyorsan
növekvő energiaigénye terheli jelentősen a Föld éghajlati rendszerét.
Közép- és hosszú távon, a megújuló energia minél szélesebb körű
elterjesztése, egy lépést jelent az éghajlatváltozás hatásainak
ellensúlyozása felé.

Az S-BOX Klímavédelmi® Árfolyamindex Nyerő Választással, a
Raiffeisen Centrobank 80-90%-os részvételt tesz lehetővé befektetői
számára, az ígéretes index pozitív átlagos teljesítményében és a kitűnő
hozamok lehetőségét 100%-os tőkegaranciával kapcsolja össze. Az
elszámolási árfolyam az S-BOX Klímavédelmi® Árfolyamindex éves
megfigyelési napokon regisztrált záró árfolyamainak számtani átlaga.
Amennyiben az elszámolási árfolyam meghaladja az induló értéket, ezt
a növekedést a tőkegarancián felül, a 80-90%-os részvételi aránynak
megfelelően kifizetjük. Ha az elszámolási árfolyam alacsonyabb az
induló értéknél, a tőkegarancia érvényesül és a névérték 100%-át fizetjük
ki. Az Ön befektetése 100%-osan tőkegarantált: a futamidő során
előfordulhatnak árfolyamingadozások, a lejáratkor azonban a névérték
100%-át mindenképpen kifizetjük.
*A részvételi arányt a fixálási napon határozzák meg.

Az indexek bemutatása
S-BOX Alternative Energy® Index
(induló súly: 50 %)

S-BOX Klímavédelmi® Árfolyamindex – 1 index és 1
garantált certifikát
Az új S-BOX Klímavédelmi® Árfolyamindexszel a Raiffeisen Centrobank
széleskörű befektetési lehetőséghez kínál egyszerű hozzáférést 1:1
arányú részvétellel vagy 100%-os tőkegaranciával. Az S-BOX
Klímavédelmi® Árfolyamindex három speciális indexből áll (50 % S-BOX
Alternative Energy® Index, 30 % S-BOX Sustainable Forestry® Árfolyamindex és 20 % S-BOX Water® Árfolyamindex) és ideális kockázati
allokációval rendelkezik. Az indexált certifikáttal a befektetők nyílt végű
alapon részesülnek az új S-BOX Klímavédelmi ® Árfolyamindex
teljesítményének előnyeiből.

A megújuló energiák – vagy más néven újratermelődő vagy alternatív
energiák - olyan energiaforrások, amelyek folyamatosan megújulnak
vagy újratermelődnek, ezért – amennyire emberileg megítélhető – kimeríthetetlenek. Ilyenek például a következők: napenergia, bioenergia, vízenergia, szélenergia és a geotermikus energia.
Jelenleg az EU-országokban termelt villamos energia mintegy felét
nukleáris vagy fosszilis erőművekben állítják elő. A megújuló
energiaforrások még mindig lényegesen kisebb részt tesznek ki. Az
Európai Unió ezért célkitűzéseket határozott meg a megújuló energiákkal
kapcsolatban, amelyek többek között előirányozzák, hogy a megújuló
energiák
részarányát
2010-re
22%-ra
kell
növelni
a
villamosenergia-termelésben a 2000-ben regisztrált 14%-hoz képest.
Ugyanakkor a legtöbb előrejelzés szerint a megújuló energiák
térnyerésének trendje mellett a földgáz is egyre nagyobb részt foglal
majd el az EU villamosenergia-termelésében.

Az új S-Box Alternative Energy® Indexet, mint kapitalizáció alapján
súlyozott indexet a Stuttgarti Értéktőzsde számítja euróban, 2006.
szeptember 22. óta. Az index a következő öt alágazatra oszlik:
napenergia, szélenergia, bioenergia, földgáz, egyéb.

Összetétel a 2008. márciusi állapot szerint
Vállalat

ISIN kód

Apache Corp

US0374111054

BG Group plc

GB0008762899

Canadian Hydro Developers Inc

CA13605E1016

Covanta Holding Corp

US22282E1029

EDF Energies Nouvelles Group

FR0010400143

[Naturland minőségi tanúsítvány]. A Raiffeisen Centrobank új Wood
Sustainable Basket indexkosarában szereplő vállalatok mindegyike
fenntartható erdőgazdálkodást folytat, amit számos tanúsítványuk is
igazol.

Index certifikát – nyílt végű befektetés
Az S-BOX Sustainable Forestry® Árfolyamindexet a Stuttgarti
Értéktőzsde számítja. A Raiffeisen Centrobank index certifikát nyílt végű
és diverzifikált befektetésre nyújt lehetőséget jelentős erdészeti, faipari és
fafeldolgozó vállalatokba, ezáltal arra kínál módot a befektetőknek,
hogy profitáljanak a fa iránti növekvő keresletből. A kibocsátás napján a
S-BOX Sustainable Forestry® Árfolyamindex 10 részvényből áll.

El Paso Corp

US28336L1098

First Solar Inc

US3364331070

Összetétel a 2008. márciusi állapot szerint

ES0143416115

Vállalat

Gamesa Corporacion Tecnologica SA

ISIN kód

US40330W1062

WEYERHAEUSER CO

US9621661043

Headwaters Inc

US42210P1021

STORA ENSO OYJ-R

SHS FI0009005961

Iberdrola Renovables SA

ES0147645016

SINO-FOREST CORPORATION

National Fuel Gas Co

US6361801011

HOLMEN AB-B SHARES

SE0000109290

Nordex AG

DE000A0D6554

RAYONIER INC.

US7549071030

Ormat Technologies Inc

US6866881021

SUMITOMO FORESTRY CO LTD

Q-CELLS AG

DE0005558662

CANFOR CORPORATION

CA1375761048

US7483561020

TIMBERCORP LTD

AU000000TIM1

TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG

AT0TEAKHOLZ8

POTLATCH

US7376301039

Gushan Environmental Energy Ltd

Questar Corp
Renewable Energy Corporation ASA

NO0010112675

Sechilienne-Sidec SA

FR0000060402

VeraSun Energy Corp

US92336G1067

Vestas Wind Systems A/S

DK0010268606

CA82934H1010

JP3409800004

S-BOX Water® Árfolyamindex
(indulási súly: 20 %)

S-BOX Sustainable Forestry® Árfolyamindex
(induló súly: 30 %)
A fa évezredek óta az emberiség egyik legfontosabb nyersanyaga.
Ennek számtalan oka van. A fa újratermelődő, nagy stabilitású,
viszonylag könnyű, jó szigetelő és az időjárással szemben ellenálló
anyag – és ez csak néhány azok közül az okok közül, amelyek olyan
népszerűvé teszik ezt az értékes nyersanyagot. A fát mindig is használtuk
és ma is használjuk többek között hajó- és házépítésre, bútorgyártásra és
hangszerek készítésére, papír és viszkóz nyersanyagaként és persze
tűzifaként, és e célok mindegyikére különböző fafajták állnak
rendelkezésünkre. A fa kitűnő tulajdonsága, hogy - kezeletlen állapotban
– hulladéka nem terheli a környezetet. Akár elégetik, akár
komposztálják, szinte semmilyen káros anyag kibocsátására nem kerül
sor. És a nyersolaj és a földgáz árának emelkedésével a fa ismét vonzó
energiatermelő forrássá válik. A környezet fokozódó gépesítésével a fa,
mint természetes nyersanyag egyre nagyobb jelentőségre tesz szert,
világszerte nő az igény iránta, mint a jövő energiaforrása iránt.
Az erdészeti vállalatok már évek óta szerezhetnek tanúsítványt arról,
hogy fenntartható erdőgazdálkodást folytatnak. Az elismert
tanúsítványok közé tartoznak a PEFC (ökológiailag, gazdaságilag és
társadalmilag felelős erdőgazdálkodásból származó fa tanúsítási
rendszer), az FSC (fenntartható erdőgazdálkodásból származó
fatermékek tanúsítási rendszere) és a jól ismert “Naturland Gütesiegel”

A Föld felszínének kétharmadát víz borítja, ám ennek az 1.400 milliárd
köbméteres vízkészletnek csupán 2,5%-a az édesvíz. Ez a két
hidrogénatomból és egy oxigénatomból álló vegyület a
legbámulatosabb, nélkülözhetetlen és éltető erőforrás. Jelenleg 1,2
milliárd ember nem jut hozzá közvetlenül ivóvízhez. Az ivóvíz-ellátás
ezért ma az emberiség előtt álló legfontosabb kihívások egyike, mivel a
vízfogyasztás a népesség növekedéséhez képest aránytalanul gyors
ütemben nő. Ugyanakkor a globális vízkészlet megőrzése, karbantartása
és korszerűsítése jelentős beruházást és know-how-t igényel, ezért egyre
több vállalat fedezi fel ezt a piacot. A cél az, hogy úgy állítsunk elő
ivóvizet, hogy közben megőrizzük a természeti erőforrásokat és
biztosítsuk a hatékony globális vízellátást.
Az S-Box Water® Árfolyamindexet a Stuttgarti Értéktőzsde számítja
euróban és 10 víztisztító- és vízszolgáltató cég részvényét tartalmazza.

Megfigyelési napok évente

Összetétel a 2008. márciusi állapot szerint
Vállalat

2009.május 4., 2010. május 3., 2011.
május 2., 2012. május 2., 2013. május

ISIN kód

BWT AG

AT0000737705

SABESP

US20441A1025

2., 2014. május 2., 2015. május 4.
Visszaváltás

a

névérték

100%-ának

garantált

Geberit AG

CH0030170408

visszaváltása

Hyflux Ltd

SG1J47889782

Ezen felül 80 – 90 %-os* részvétel az

Kurita Water Industries Ltd

JP3270000007

S-BOX Klímavédelmi® Árfolyamindex

Layne Christensen Co

pozitív teljesítményéből

US5210501046

Pall Corp

US6964293079

Tőzsdei kereskedés

Sociedad General de Aguas de Barcelona SA

ES0141330C19

Árjegyzés

United Utilities Plc

GB0006462336

Veolia Environnement SA

FR0000124141

Bécs, Stuttgart
RCB01 / www.rcb.at
* Az arány 2008. április 29-ével kerül rögzítésre

Főbb előnyök
✓ Ideális diverzifikált piaci hozzáférés

Főbb adatok
(S-BOX Sustainable Forestry® Árfolyamindex certifikát)
ISIN kód

AT0000A09644

Kibocsátási ár

EUR 10.00 + 0.30 kibocsátási díj

Jegyzési időszak 2008.

április 2-28.

Fixálási nap 2008.

április 29.

Kibocsátási nap 2008.

május 2.

Lejárat

Lejárat nélküli

Jegyzési arány

10:1

Tőzsdei kereskedés

Bécs, Stuttgart

Árjegyzés

RCB01 / www.rcb.at

Főbb adatok
(S-BOX Klímavédelmi® Árfolyamindex certifikát)
ISIN kód:

AT0000A09651

Kibocsátási ár

EUR 10.00 + 0.30 kibocsátási díj

Jegyzési időszak

2008. április 2-28.

Fixálási nap

2008. április 29.

Kibocsátási nap

2008. május 2.

Lejárat

Lejárat nélküli

Jegyzési arány

10:1

Tőzsdei kereskedés

Bécs, Stuttgart

Árjegyzés

RCB01 / www.rcb.at

Főbb adatok
(S-BOX Klímavédelmi® Árfolyamindex Nyerő választás)
Kibocsátó

Raiffeisen Centrobank

Ajánlat

Folyamatos kibocsátás

ISIN kód

AT0000A09669

Kibocsátási ár

100% + 3% kibocsátási díj

Címlet Névérték

EUR 1,000.-

Jegyzési időszak

2008. április 2-28.

Fixálási nap

2008. április 29.

Lejárat

2008. május 2 - 2015. május 4.

✓ Befektetés az éghajlatváltozás elleni küzdelem globális trendjébe
✓ Hivatalos referenciaindex az S-BOX Klímavédelmi Árfolyamindexen
keresztül
✓ Az index összetételének évenkénti megfigyelése és módosítása
✓ Globális kockázatmegosztás
✓ Nincs alapkezelési díj
✓ Folyamatos másodlagos piac
További információk
Index Certifikátok
A strukturált értékpapírok olyan kockázatos eszközök, amelyek vagyonelemekbe történő befektetésre szolgálnak. Amennyiben a certifikát mögöttes
eszközének árfolyama kedvezőtlenül alakul, a befektető elveszítheti
befektetett tőkéjének egy részét vagy egészét.
A strukturált értékpapírok – a devizaárfolyamok változásaitól eltekintve –
együtt változnak a mögöttes eszközzel.
A strukturált értékpapírokra vonatkozó lejáratkori kifizetések függenek a
kibocsátó fizetőképességétől.
Garantált certifikátok
A futamidő folyamán a certifikátok piaci árfolyama árfolyamingadozások
következtében a kibocsátási ár 100%-a alá eshet. A névérték 100%-ára
vonatkozó tőkegarancia kizárólag a lejárati napra érvényes.
A certifikát piaci árfolyama nem szükségképpen alakul azonosan a mögöttes index piaci árfolyamával a futamidő során.
A futamidő során a certifikátok piaci árfolyamát különböző tényezők
befolyásolhatják, mint például a volatilitás, a kuponkamat és a lejáratig
hátralevő futamidő.
A certifikátok lejáratkori visszaváltása vagy visszafizetése a kibocsátó
fizetőképességétől is függ.
A jelen anyagban foglalt információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak és nem
minősülnek értékpapír adásvételével kapcsolatos befektetési tanácsadásnak. Minden
termékre (i) a 2007-2008-as Kibocsátási Program 2007. július 18-i kibocsátási
tájékoztatója vonatkozik, amelyet az Osztrák Pénzpiaci Hatóság jóváhagyott és
amely ezen hatóságnál letétbe lett helyezve az Oesterreichische Kontrollbank AG-nál
letétbe helyezett Végleges Feltételeknek és Értékpapír Feltételeknek megfelelően, illetve
(ii) az Oesterreichische Kontrollbank AG-nál letétbe helyezett Értékpapír Feltételek
vonatkoznak minden termékre. Az említett dokumentumok hozzáférhetők a Raiffeisen
Centrobank AG weboldalán. A Raiffeisen Centrobank AG kifejezetten elhárít minden
felelősséget az itt közölt információk helyességét és teljességét illetően. A fordításért
felelős: Raiffeisen Bank Zrt.
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Bővebb tájékoztatásért forduljon tanácsadójához
a helyi bankfiókban vagy az interneten a
www.rcb.at címen, illetve a Raiffeisen Centrobank
közvetlen termékinformációs vonalán keresztül,
amelynek telefonszáma +43 1 51520–484.

Ihre Ansprechpartner in der Raiffeisen Centrobank AG
A-1015 Wien, Tegetthoffstraße 1

